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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním i nejkrásnější svátky – Vánoce. Dovolte
mi, abych Vám všem jménem zastupitelstva obce, pracovníků
obecního úřadu i jménem svým popřál šťastné, klidné a spokojené
Vánoce. Do nového roku pak mnoho pohody, zdraví a pochopení
pro slabosti druhých.
Tak jak vy v rodinách plánujete, co v příštím roce doma
zvelebíte, přestavíte, kam napřete svoje síly, stejně se chystá
i vedení obce.
Mgr. Jan Katolický, starosta obce

Bůh, který se stal člověkem...
„A ty, Betléme v judské zemi,

nejsi vůbec nejmenší a nejchudší
mezi judskými městy...“/Mt 2,6/
O tobě mluví celý svět
už dva tisíce let.
V tobě, betlémská jeskyně,
Boží láska se stala viditelnou...
Bůh se stal člověkem,
aby v lásce byli lidé
k sobě lidští...

A proto:
věřím v zázrak,
že v každém domě,
na každé ulici,
v každém městě
řekne jeden druhému:
„Člověče, mám tě přece rád!“
Říkej to úsměvem,
smířlivým gestem,
stiskem ruky,
slovem uznání,

objetím, polibkem,
jasem v očích.
Říkej to dál tisíci malými pozornostmi,
každý den znovu:
MÁM TĚ TAK RÁD!
Radostné Vánoce přeje všem drahým
farníkům a občanům Štěpánkovic
P.ThLic. Mariusz Jończyk, farář

Zhodnocení roku 2004
Blíží se konec roku, a protože se nás řada spoluobčanů ptá, co jsme v obci v letošním roce udělali, připravili jsme stručný přehled
činnosti Střediska služeb, Obecního úřadu a vedení obce:
Pozemní komunikace
Byla provedena celková rekonstrukce jedné
místní komunikace, provizorní oprava několika
místních komunikací a výměna koberce na části
průtahu obcí
Vlčoch – byla provedena celková rekonstrukce
první části ulice spojená s výměnou kanalizačního potrubí, v lednu bude vybudováno prodloužení
komunikace a inženýrských sítí za RD manželů
Václavíkových
Okrouhlá, ČSLA – byla provedena provizorní
oprava povrchu vozovky, předpokládáme životnost 4 – 5 roků, pak se provede celková rekonstrukce s výměnou kanalizace
Slezská, Jasanová - provedli jsme provizorní
opravu povrchu vozovky, u obou komunikací
hrozí úplná devastace
Hlavní, část ul. Svobody - ve spolupráci s
SSMsK Opava jsme provedli výměnu asfaltového koberce na části průtahu obcí a na části ulice
Svobody, dokončení opravy ulice Hlavní se předpokládá v roce 2006, o dokončení opravy povrchu
ulice Svobody ještě jednáme
Polní - pro možnost výstavby jednoho rodinného domu bylo vybudováno prodloužení inženýrských sítí a vozovky
Tyršova - provedli jsme dokončení opravy
části komunikace po plynoﬁkaci
Kulturní dům – dobudovali jsme odstavnou
plochu pro parkování vozidel
Hřiště TJ Sokol – vybudovali jsme odstavnou
plochu pro parkování vozidel
Mlýnská – zrealizovali jsme první etapu doplnění silničních obrub a opravu vjezdů na pozemky, pokračovat budeme v roce 2005
Křižovatka Hlavní – Jasanová - pro zpomalení provozu na ulici Jasanová jsme vybudovali zpomalovací ostrůvky ve vjezdu na ulici Jasanová
Novodvorská, Rybniční – provedli jsme opravu propadlin po výstavbě plynovodu
Družby – po dvou létech jednání a zajišťování
různých dokladů dokončíme koncem roku kolaudaci
Chodníky
Při opravě povrchu vozovky na ulici Hlavní a
Svobody byly předlážděny a dobudovány části
chodníků, dále byly nově vydlážděny chodníky:
Hlavní, Svobody – byly předlážděny chodníky
a nově vybudovány vjezdy k nemovitostem
Lipová, Hlavní u fary – nově byly předlážděny chodníky a vyměněny obrubníky směrem ke
kostelu a v okolí fary
Pozemky u prodejen Jednoty, zdravotního střediska – značně zdevastované chodníky
a obruby byly vyměněny za nové, prodejna u
kulturního domu má zřízen bezbariérový vstup,
v příštím roce bude dokončena úprava zelených
ploch před prodejnami
Mateřská škola – provedli jsme výměnu zahradních obrub a dlažby v areálu školky a předláždění části chodníku v areálu školy
Nádraží ČD Bolatice - ve spolupráci s obcí
Bolatice a ČD Opava byla provedena oprava

chodníku v areálu nádraží v Bolaticích, chodník
slouží hlavně občanům Albertovce
Polní cesty
S využitím materiálu z demolice budov ze dvora
byla provedena oprava části polních cest
Svoboda – Kobeřice – nově jsme vybudovali
cyklostezku v úseku 500 m a opravili povrch v
úseku 1 800 m
Polní cesta k vodojemu – provedli jsme opravu podmočené části v úseku cca 250 m
Polní cesta k Střednímu dvoru – provedli
jsme opravu podmočené části v úseku cca 300 m
Inženýrské sítě
Plynovod Albertovec – dobudovali a zkolaudovali jsme plynovod a dali jsme možnost občanům Štěpánkovic, žijícím na Albertovci, aby
mohli topit ekologicky
Kanalizace - na ulici Mlýnská, Rybniční,
Lípová, Svobody a na Svobodě jsme pokračovali v opravě zborcených kanalizačních vpustí a
šachtic, zahájili jsme čištění a kontrolu kanalizačního řadu, celkem bylo vyčištěno 2 500 m a
zkontrolováno 2 000 m kanalizačního řadu, při
tom jsme našli asi třicet kontrolních šachtic, které
jsou zadlážděny v chodníku, nebo zaasfaltovány
ve vozovce, našli jsme dvě místa se zborceným
potrubím v místě, kde se nedávno budovala nová
komunikace, obec získala povolení pro provozování kanalizačního řadu, byla zahájena příprava
výstavby ČOV, proběhla jednání o umístění, výkupu pozemků, podmínkách napojení na vodoteč
a technologii čištění
Vodovod - byla dokončena výměna vodoměrů,
bylo vyměněno cca 740 vodoměrů, chybí vyměnit
vodoměry v dočasně neobydlených domech a některých nepřístupných domech, bylo zpřístupněno
cca 50 uzávěrů domovních přípojek, byla zahájena výměna uzávěrů jednotlivých větví vodovodního řadu, obec získala povolení pro provozování
vodovodního řadu, bylo vystaveno cca 750 smluv
na dodávku pitné a odběr odpadní vody
Kultura, informační technologie
Knihovna - během dvou měsíců byla vybudována a přestěhována nová obecní knihovna, byla
rozšířena provozní doba nové knihovny
Bezdrátová počítačová síť - po roční přípravě byla vybudována bezdrátová počítačová síť,
postupně byly vybudovány vysílací body a byli
připojeni jednotliví uživatelé ( cca 80 )
Kulturní dům - byla provedena výměna bočních dveří do kinosálu a u schodiště k zrcadlovému sálu, byla provedena oprava podlahy na jevišti
a vyčištění koberce, byla provedena výměna bočních svítidel v kinosále, vyčištění kinosálu, nátěr
čelního portálu na jevišti
Rampa pro bezbariérový vstup do KD - výstavba byla zahájena po vyjasnění podmínek odborníka na stavby pro postižené občany
Kulturní komise - uspořádala několik vystoupení se střídavým úspěchem, vyvrcholením bývá
tradiční vítání občánků a vánoční koncert, budeme pokračovat v pořádání přednášek na aktuální
témata

Protipovodňová opatření
Na Svobodě - byly vyčištěny propustky pod
silnici třetí třídy, dále jsme nepokračovali, protože
světlost betonového potrubí neodpovídá množství
přívalové vody
Na kopečku – jsme vybudovali drén pro odvedení dešťové vody
Ulice Sluneční I a II - přes počáteční přislib
jsme neobdrželi stavební povolení, proto budeme
tuto stavbu realizovat v roce 2005, tak aby byla
hotova do konce června
Zatrávnění některých ploch - dohodli jsme se
s vedením spol. Agroland na postupném zatrávnění některých ploch v zátopových oblastech
Údržba obecní zeleně
Historická stromořadí - pokračovali jsme v
ozdravných ořezech stromů, připravujeme program pro postupnou obnovu stromořadí
Parky, zelené plochy - prováděli jsme údržbu
stromů a trávníků, sběr listí atd.
Svah u obecního úřadu - po dohodě s majiteli
pozemků postupně kácíme přerostlé smrky a nahrazujeme je nízkou zelení, která zpevní ujíždějící
zeminu, osazení bude dokončeno příští rok
Výsadba stromů - postupně jsme v katastru
obce ve spolupráci s mysliveckým sdružením a
zahrádkáři vysadili cca 200 ovocných stromů
Centrum obce - po přemístění prodejců z prostranství před požární zbrojnicí zde byly umístěny
kontejnery se zelení, příští rok budou úpravy zeleně dokončeny
Školní hřiště - byla zahájena výstavba sportovišť s umělým povrchem, předpokládáme dokončení a předání do užívání v červnu příští rok
Areál U Dvora - byla postupně provedena
demolice nevyužitelných objektů s využitím
materiálu pro opravy polních cest, zbývá odvést
podrcený materiál a provést terénní úpravy
Bytový dům – provedli jsme výměnu původních
radiátorů ústředního topení a litinového kotle
Pozemky – koncem letošního roku budou na
obec Štěpánkovice převedeny první pozemky, o
které jsme požádali v loňském roce
Středisko služeb – kromě jiných činností jsme
provedli vyčištění pozemků podél silnice na
Albertovec, dále jsme zajišťovali přepravu materiálů nákladními auty pro občany, zajišťujeme
ve spolupráci se spoluobčany očistu komunikací
a chodníků
Obecní úřad – v nezměněném počtu pracovnic
obecního úřadu jsme zajišťovali agendu spojenou
s pořizováním a výměnou dokladů, vydáváním
nových smluv o pronájmu hrobových míst, smluv
o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a
ostatní rozrůstající se agendy spojené s provozem
naší obce
Závěrem chceme poděkovat všem zaměstnancům Střediska služeb, Obecního úřadu, mladým
spoluobčanům, kteří u nás vykonávali náhradní vojenskou službu, a všem spoluobčanům za
pomoc a podporu, kterou nám po celý rok projevovali při správě obce
KaH

Kalendář k 740. výročí vzniku obce
V příštím roce oslaví naše obec 740
roků od svého vzniku, lépe řečeno od
prvních doložených písemných záznamů o
její existenci. Proto se vedení obce rozhodlo
vydat k této významné historické události
stolní kalendář. Oslovilo místní podnikatele,
kteří se velmi ochotně rozhodli podílet na
ﬁnancování tohoto projektu. Vlastního
technického a ideové zpracování se ujala
školská a kulturní komise pod vedením
Mgr. Michaela Pavláska. V minulých
Štěpánkovických zpravodajích jsme vyzvali
Vás, naše spoluobčany, abyste nám pomohli
svými starými fotograﬁemi zmapovat co
nejstarší historii naší obce. Děkujme všem
těm, kteří naší prosbě vyhověli a zapůjčili

nám staré dobové fotograﬁe ze svých
rodinných archívů. Za technickou stránku
zodpovídal pan Daniel Riemel. Fotograﬁe
zpracoval, zajistil vytištění kalendáře i
zvětšení starých fotograﬁí. Vy nyní máte
možnost vidět je nejen v novém kalendáři,
ale i v prostorách obecního úřadu. Barevné
fotograﬁe jsou dílem Mgr. Richarda Švachy
a Daniela Riemla. Více než roční práce vám
všem bude k dispozici ještě v tomto roce.
Kromě kalendáře připravilo vedení obce se
školskou a kulturní komisí zvláštní bulletin
věnovaný našemu výročí. Obdržíte ho
spolu s posledním číslem Štěpánkovického
zpravodaje. Snad se vám kalendář i bulletin
budou líbit.
JaK

Výstava fotograﬁí
Školská a kulturní komise při radě obce se
ve svém dlouhodobém plánu rozhodla, že k
malému historickému výročí Štěpánkovic připraví
v prostorách kulturního domu výstavu starých
fotograﬁí z historie obce. Proto se obrátila na naše
spoluobčany s prosbou o zapůjčení starých snímků.
Někteří spoluobčané naši prosbu vyslyšeli a dnes se
můžete pokochat pohledem na staré Štěpánkovice
i na řadu našich obyvatel, z nichž již mnozí nejsou
mezi námi. Nejstarší snímek pochází z roku 1913,
ostatní jsou výrazně mladšího data.
Představa členů školské komise je taková, že
pokud získáme nové snímky, budeme výstavu
průběžně obměňovat. Záležet tedy bude na všech z
vás, kteří nám snímky zapůjčíte.

Vánoční výstava
Na první prosincový víkend připravil Český zahrádkářský svaz spolu s mateřskou a
základní školou ve svém areálu U vrby vánoční výstavku. Řada betlémů, které zapůjčili
naši spoluobčané i občané okolních obcí, byla doplněna ukázkami vánočního cukroví,
vánočních ubrusů a prostírek a řadou vtipných vánočních ozdob. O tom, že se výstavka
líbila, svědčí fakt, že ji navštívilo více než čtyři sta spokojených diváků. Dík patří všem,
kteří se na této akci podílelil

Publikace
V březnu tohoto roku oslovilo
nakladatelství PROXIMA Bohemia
všechny starosty obcí našeho kraje s
výzvou o spolupráci při vydání publikace
s názvem Moravskoslezský kraj. Tato
výpravná kniha mapuje všechna města,
obce i osady našeho regionu. Je doplněna
řadou barevných fotograﬁí a textovou
částí, jež se váže k jednotlivým obcím.
Rada obce pověřila starostu a kronikáře
obce Mgr. Katolického přípravou a
zajištěním pokladů pro tuto knihu. Spolu
se členy školské a kulturní komise byl
připraven podkladový materiál pro
nakladatelství PROXIMA a v těchto
dnech byla kniha expedována na
jednotlivé obecní úřady.
Cena výtisku je 370 Kč a zájemci si ji
mohou na obci zakoupit. Počet výtisků je
omezený a prodávat se bude do vyčerpání
zásob. Knihu Moravskoslezský kraj si
můžete zakoupit i v běžných prodejnách
knih. Cena je však vyšší.

Internet
Blíží se konec roku a naši občané o
mají stále zájem o připojení na obecní na
Internet. Protože klimatické podmínky již
neumožňují práci na střechách, rozhodla
rada obce, že práce na zapojení Internetu
budou pokračovat až v jarních měsících
příštího roku. Připojování bude probíhat
za stejných podmínek jako doposud.
Proto můžete přihlášky dále podávat
na Obecním úřadě ve Štěpánkovicích.
Zapojení se bude uskutečňovat v
pořadí podaných přihlášek. Doposud
bylo v obci zapojeno 82 žadatelů z řad
institucí, podnikatelů i soukromých osob.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
ing. Tomáši Bolkovi a panu Jaroslavu
Jonešovi za aktivní přístup při zavádění
obecního Internetu. Práce je to časově
náročná a mnohdy i nebezpečná.

Čertovské rarašení
Jako každoročně připravily paní učitelky pro své žáčky v mateřské škole tradiční Čertovské rarašení.
Mikuláš, čert a anděl navštívili v pátek 3. prosince všechna oddělení mateřské školy, aby rozdali dětem malé
dárky a aby ty malé zlobivce trošku postrašili. Děti se staženými hrdélky recitovaly a zpívaly a pak se spolu
všichni vyfotografovali. Čertovského rarašení se zúčastnili představitelé obce a i oni přinesli našim nejmenším
malou pozornost. Je chvályhodné, že se v našich školách vracíme ke starým lidovým tradicím a zvykům. Patří
k našemu životu, neboť se zrodily v dávných dobách a dotvářely kolorit našeho starého venkova.

Máte něco na srd c i a c h c e t e s e o t o p o d ě l i t ?

( P ř í s p ě v k y, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany . . . )
Podklady můžete poslat e-mailem na adresu ous@volny.cz, donést na obecní úřad,
nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice. Značka: ZPRAVODAJ .

Večer kouzelných světýlek a „Palestina hledá Superstar“
Dne 5.listopadu se
v naší škole uskutečnil
Večer kouzelných světýlek
spojený
s
pěveckou
soutěží „Palestina hledá
Superstar“. Celá akce
začala u hasičské zbrojnice,
odkud se lampionový
průvod vydal vzhledem k
nepřízni počasí nejkratší
cestou do tělocvičny školy, kde se konal 1. ročník této pěvecké
soutěže. Nemohla chybět ani slavná porota, v níž zasedly známé
osobnosti: Gábina Asfaltová, Ondřej Soustruh, Ondřej Germán
a předseda poroty Ondřej Helma. Moderátorka Vlaďka Antlová
však neměla spolumoderátora Ondřeje Brzochudého, protože ten
hledal Superstar ve školce a chytil tam neštovice.
Všem sedmi soutěžícím se jejich vystoupení podařilo. Porota
sice na každém něco našla, ale hlasy obecenstva svým hodnocením
nemohla nijak ovlivnit. Všichni dávali svým favoritům do

předem označených krabiček
nezaměnitelné lístečky, které
se pak sčítaly o přestávce, když
probíhala stezka odvahy.
První
palestinskou
Superstar se s těsným rozdílem
hlasů stala Marie Čížková z
V.A, druhé místo obsadila
Lucie Stříbná z I. třídy a třetí
se umístila Aneta Kubánková
z V.B. Všichni soutěžící byli
odměněni pěknými cenami,
které věnovali sponzoři soutěže
Revírní bratrská pokladna, paní
Blanka Harasimová a Sdružení
rodičů.
Vítězům blahopřejeme, organizátorům děkujeme za pěkné
odpoledne a těšíme se na další ročník soutěže „Palestina hledá
Superstar“.
Žáci V.A

D R A K I Á D A na školním hřišti
Jeden drak potkal mrak.
„Kampak letíš, dráčku?“
„Kdybych věděl, mráčku,
letím, kam mě vítr nese!“

Vítr jaksepatří proháněl ve středu 6. 10. 2004 na školním hřišti hejno draků na obloze
zalité sluncem. Jejich majitelé – žáci naší školy se snažili ze všech sil, aby své draky dostali
do povětří. A těm úspěšným zase dalo práci,
aby je v poryvech větru udrželi ve vzduchu.
Některým drakům bylo hřiště malé a odletěli do
okolí. Všichni se snažili a v závěru dostal každý
z účastníků sladkou odměnu.
KM

Lyžování na Moravě 2004-2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu
sněhových podmínek (aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9,30h) naleznete na
internetové adrese :

pocasi.ecesko.cz

Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu, srážky,
síla větru, směr větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na mobilní telefon
zasláním SMS ve tvaru
pocasi kód místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny
na tel. číslo 907 09 06 (cena SMS je 6,- Kč)
V případě, že nemáte k dispozici kód místa, zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi
Seznam míst se SMS službou – v závorkách je uveden kód místa pro SMS :
1. Stanice Horské služby: Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch (hsjavorovy), Kohútka (hskohutka), Lysá hora
(hslysa), Pustevny (hspustevny), Soláň (hssolan), Velký Polom (hspolom), Červenohorské sedlo (hscsedlo), Horní Morava
(hshmorava), Karlov (hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Praděd (hspraded), Ramzová (hsramzova)
2. Lyžařské areály: Beskydy : Bílá-Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Dolní Lomná-Armáda (armada),
Hrádek (hradek), Javorový vrch (javorovy), Kasárna (kasarna), Malenovice P.O.M.A. (pomamalenovice), Morávka-Sviňorky
(svinorky), Mosty u Jablunkova (mosty), Nový Jičín-Na Svinci (svinec), Palkovice (palkovice), Pustevny (pustevny),
Řeka (reka), Sachova studánka (sachovka), Soláň-Bzové (bzove), Soláň-Sedlo (solan), Soláň-Soláňka (solanka), Velké
Karlovice–u hotelu Galik (galik), Velké Karlovice-u hotelu Horal (horal), Velké Karlovice-Razula (razula), Velké KarloviceKyčerka (kycerka), Visalaje (visalaje), Visalaje-Radegast (radegast), Zlatník-Biocel (zlatnik). Jeseníky : Andělská Hora
(andelskahora), Branná-Proskil (branna), Karlov-Kazmarka (kazmarka), Karlov-Myšák (mysak), Karlov-Pawlín (pawlin),
Karlov-Jantar-Roháč (rohac), Klepáčov (klepacov), Lipová Lázně-Miroslav (miroslav), Lipová Lázně-Lázeňský vrch
(lazenskyvrch), Malá Morávka-Karlov (moravka-karlov), Malá Morávka-Kopřivná (koprivna), Ostružná-Jonáš (ostruzna),
Ovčárna (ovcarna), Petříkov-Kaste (kaste), Ramzová-Aréna R3 (ramzova), Staré Město p.Sněž.-Kunčice (kuncice), Staré
Město p.Sněž.-Paprsek (paprsek), Vrbno p.Pradědem (vrbno). Ostravsko a Opavsko : Horní Guntramovice-Budišov
(budisov). Orlické hory : Výprachtice (vyprachtice). Zlínsko a Hostýnské vrchy : Troják (trojak)

CD - Srubek zpívá KOLEDY
(... dyč su vanoce)

Příklad zadání SMS: stanice Horské služby Bílá : pocasi hsbila, lyžařský areál Pustevny : pocasi
pustevny
Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžařských areálů jsou garantovány provozovateli.
Aktuální seznam areálů – pocasi.ecesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi. Služba je poskytována od 1.12.2004.

Zakoupíte na obecním úřadě ve Štěpánkovicích.

Víte co dělají vaše děti?
V každém čísle Štěpánkovického
zpravodaje apelujeme na naši
veřejnost, aby nám pomáhala při
zajišťování pořádku ve vesnicii.
Jedná se nám o upozornění na ty, kteří
jakýmkoli způsobem znečišťují obec,
ničí obecní zeleň, dopravní značky a
podobně. Jsme rádi, že řada občanů
nás na negativní jevy upozorňuje a my
pak můžeme k těmto skutečnostem
zaujmout stanovisko, řešit je v naší
komisi pro zajišťování pořádku nebo
přímo s Policií ČR.
Chtěli bychom vás seznámit
alespoň s některými případy. V tomto
roce naši hasiči mimo jiné vyjížděli
několikrát k hořícím stromům. Atˇ už
to byl jasan na cestě k Albertovci nebo
jasan na „Hruškové cestě“, vždy to

byly úmyslně založené požáry. Naše
mládež, mnohdy i školou povinná,
sem chodí kouřit a jen tak pro zábavu
zapálí strom. Poslední případ se stal
v noci z 24. na 25. listopad. V koruně
staré lípy v aleji na Svobodu si udělali
„doupě“ naši mládežníci. Strom se
vzňal a při likvidaci požáru našli
hasiči tabatěrku, kterou tam kuřáci
zanechali.
Víte však, co kouří naše mládež?
Ve spolupráci s Policích ČR bylo
zjištěno, že mnozí mladí kouří nejen
klasické cigarety, ale kouří i konopí a
jiné drogy. Jména některých takových
jedinců máme k dispozici a nahlásili
jsme je i policii.
Ví vůbec rodiče, co jejich děti ve
volném čase dělají?

Betlémy Hlučínska
Vážení občané,
Muzeum Hlučínska pořádá na zámku v
Hlučíně ve dnech 3. ledna až 4. února 2005
svoji úvodní výstavu s názvem - „Betlémy
Hlučínska“.
Obracíme se na ty z Vás, kteří máte svůj
vlastní betlém a rádi byste nám jej pro tuto
výstavu zapůjčili. Různorodost materiálů, z
nichž jsou betlémy vyrobeny, je plně vítána.
V případě Vašeho zájmu ozvěte se, prosím,
co nejdříve, nejpozději do 15. prosince na
telefonní číslo Muzea Hlučínska:
595 041 617, případně: 737 809 850.
Předem Vám co nejsrdečněji děkujeme
za Vaši spolupráci.
Muzeum Hlučínska,
organizátor výstavy

Od 12.12.2004 cestujeme v tarifu ODIS dalšími linkami na Hlučínsku.
Informace získáte na www.kodis.cz.
Informační letáky budou vyvěšeny na obecní úřední desce.

re klama

reklama

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěpánkovicích - sezóna 2004
Jednou z organizací, které vyvíjejí v naší obci činnost, je sbor dobrovolných hasičů ve Štěpánkovicích. Chtěli bychom vás seznámit s jeho
činností v roce 2004.
O potřebě této organizace svědčí fakt, že jsme letos museli zasahovat při několika požárech a při menších záplavách, jež naši obec postihly. Požár
stodoly u Seidlerů, zapálená sláma na poli Agrolandu byly požáry většího rozsahu. Zasahovali jsme však ještě i při požárech několika stromů v katastru
obce. Za těmito požáry stojí žháři, kteří tyto stromy zapálili zcela úmyslně. Poslední výjezd k takovémuto stromu byl o půlnoci 25. listopadu.
V listopadu jsme zasahovali i po vichřici, která na ulici Petra Bezruče strhla střechu. Abychom na takové akce byli připraveni, je nutno
soustavně cvičit a rovněž udržovat techniku na patřičné výši. Proto máme několik družstev, o jejichž činnosti vás chceme informovat.

Mladší žáci:
Již od roku 2000 je naším stálým soutěžním
družstvem tým mladších žáků. Toto družstvo
se v letošním roce zúčastnilo čtyř soutěží.
Nízký počet soutěží byl zapříčiněn malým
zájmem dětí. I když pořádáme mnoho akcí a
náborů, děti nepřijdou. Ty, které přijdou, však
dlouho nevydrží, protože v jejich věku mají
plno jiných aktivit.
Ve čtyřech soutěžích,jichž se družstvo
zúčastnilo, podali mladí hasiči dobré výsledky.
V okresní lize mládeže ve Štěpánkovicích
se umístili na třetím místě, v Kobeřicích na
sedmém. Celkově kvůli malé účasti skončilo
družstvo jedenácté. Na pohárových soutěžích
ve Strahovicích dosáhli mladší žáci nejlepšího
výsledku. Skončili na prvním místě. Na závěr
roku běželi branný závod počítaný do příštího
ročníku hry Plamen opět ve Strahovicích, kde
zopakovali první místo.

místo. Kromě Okresní ligy a pohárových
soutěží existuje soutěž „Plamen“, ve které
družstva bojují o postup do dalších výšších
kol. Nejlepší se setkají na republikovém
kole v Přibyslavi. Družstvo starších žáků
se každoročně zúčastňovalo, ale dlouho se
mu nedařilo postoupit do okresního kola.
V letošním roce jsme se do okresního kola
probojovali. Ve Vítkově jsme skončili na třetím
nepostupovém místě. I to však byl úspěch.
Dorostenci a dorostenky
Družstva dorostu soutěží pouze ve hře
Plamen. Náš sbor po několika letech nasadil do
okresního kola družstvo dorostenců i družstvo
dorostenek. V okresním kole ve Vítkově
skončila obě naše družstva druhá. Do kraje
postupoval pouze vítěz. Po rozboru soutěže
se došlo k závěru, že nejslabší disciplínou
víceboje byl branný běh. Proto se družstva na
tento běh v tréninkovém procesu zaměřila a
výsledky se dostavily. V závodě ve Zlatníkách
obě družstva v branném běhu zvítězila. V
jednotlivcích obsadil v chlapecké kategorii
Vojta Polomský šesté místo, v dívčí kategorii
Bohumila Polomská místo třetí.

Starší žáci:
Starší žáci již dlouhodobě patří k našim
velice dobrým družstvům. Tým se zúčastnil
21 soutěží. Bohužel v okresní lize mládeže
se nám nepoštěstilo dosáhnout na příčky
nejvyšší, ale bilance dvou druhých, dvou
třetích a čtyř čtvrtých místech je jistě dobrá.
Muži:
Po sečtení výsledků si naše družstvo po
Tým mužů se počátkem roku potýkal s
dvanácti soutěžích zopakovalo loňské čtvrté nezájmem o jakoukoli činnost. Teprve příliv

mladých dorostenců umožnil zapojení do
okresních soutěží. Brzdou úspěchů však
byla mimo jiné i technika, se kterou družstvo
soutěžilo. Ta již neodpovídá dnešním
požadavkům. Přesto se družstvo přihlásilo k
šesti soutěžím. Nejlepšího výsledku dosáhlo
v Opavě – Kylešovicích, kde obsadilo deváté
místo. V okresní lize mužů se umístilo
družstvo na 15. místě a bylo pozváno na
soutěž O pohár ředitele Moravskoslezského
záchranného sboru, územního odboru Opava.
Zde obsadili muži deváté místo.
Ženy:
Po několika letech se zúčastnily naše
ženy dvou soutěží. Bylo to i proto, že za ženy
mohly startovat dorostenky. Premiéra ve
Velkých Hošticích skončila šestým místem, ve
druhé a poslední letošní soutěži v Komárově
se umístily ženy na velmi pěkném čtvrtém
místě.
Muži nad 35 let:
Dvou okresních soutěží se zúčastnili i
„staří pánové.“ V Kobeřicích skončili muži
nad 35 let na sedmé příčce, v Kravařích na
místě čtvrtém. Kravařskou zajímavostí byla
stará ruční koňská stříkačka a elektronicky
měřený čas. Rozdíl mezi prvním a druhým
družstvem byl pouhé dvě sekundy.

Během tohoto roku jsme jen nesoutěžili, ale také jsme například pořádali jedno z kol Okresní ligy mládeže. Naše děti jsme za dobré
výsledky odměnili, například výletem na Hradec nad Moravicí nebo exkurzí do jedné z nejlépe vybavených stanic v republice Hasičského
zahraného sboru v Ostravě –Zábřehu. Mimo jiné jsme se opět v zimním období starali o údržbu ledu na Bartošovci.
Tato sezóna se našim družstvům vydařila a doufáme, že ta následující bude ještě lepší..Toho můžeme dosáhnout jen se širokou členskou
základnou. Touto formou proto žádám všechny ty, co mají zájem, aby se informovali a přidali se k našemu sboru.
Vojtěch Feher, velitel sboru

Stolní tenis ve Štěpánkovicích
Již několik let v naší obci působí tenisový oddíl dospělých,
který si v posledních letech připravuje své nástupce v kroužku
stol. tenisu. Celkem se zde přihlásilo 28 žáků ze 4. až 9. tříd, kteří
se zúčastňují kroužku nepravidelně každý páteční večer. Pořádáme
mezi žáky různé soutěže a turnaje, které se zapisují a vyhodnocují.
V lednu jsme pořádali vzájemné utkání s žáky ze Strahovic, kde se
také v tomto sportu věnují mládeži. Vyhráli jsme a odměnou pro
naše naděje nebyly jen drobné sladkosti a diplomy, ale také pocit
z opravdu dobré hry. V listopadu jsme pořádali turnaj mezi žáky
naší školy s následujícími výsledky – 1. místo Vašek Baránek, 2.
místo Petr Kučera 3. místo Patrik Ludvig.
Činnost dospělých členů oddílu nespočívá pouze v přípravě
mládeže, ale nedílnou součástí je také účast v soutěži tříčlenných

družstev v okrese Opava, který se hraje v období od října do
března. Vedeme si celkem úspěšně, neboť jsme obsadili v tabulce
3. místo a ve čtyřhře celkové 2. místo. Výsledky loňského ročníku
přikládáme.
1 OÚ Čermná
14 14
0
0
125 : 15 42
2 Ulmer-technik
14
9
1
4
83 : 57 33
3 Štěpánkovice
14
8
1
5
80 : 60 31
4 Korino
14
6
2
6
76 : 64 28
5 Zps B
14
6
2
6
69 : 71 28
6 Medic-Assist
14
5
4
5
64 : 76 28
7 Hobes
14
2
2 10
53 : 87 20
8 Final
14
0
0 14
9 : 131 14

Josef Harazim

Vánoční turnaj ve volejbale
Opět nám začala zimní sezóna a tím i turnaje pořádané k
různým příležitostem.
Vánoce – to je ta nejlepší příležitost k setkání příznivců
volejbalu. A když toto setkání doprovází možnost
sportovního vyžití a bezpočet utkání s komediálními
výstupy některých hráčů, ať už z důvodů ryzího amatérismu
nebo únavou z bohatého občerstvení, je to vždy příležitost
k utužení kamarádských vztahů a možnost objevení nových
volejbalových talentů. .
Také v letošním roce 4. prosince pořádal volejbalový
oddíl Sokola Štěpánkovic další turnaj ve volejbale za účasti
mnoha příznivců.
V tom krásném sobotním dni se sešlo celkem 12 mužstev
volejbalových nadšenců. Názvy a obsazení jednotlivých
mužstev jako: Sněhurky, Sněženky, Karkulky a mnoho
dalších poetických označení svědčily o tom, že i v turnaji
je třeba myslet na trochu té legrace a nebrat vše jen vážně s
vědomím zisku dobrého umístění.
Teď se nabízí otázka: „Kdo vlastně v tomto turnaji vyhrál?“ To ale není důležité, ten den vyhrál volejbal. Volejbal z toho důvodu,
protože se v jednom dni sešlo asi 80 nadšenců, kteří se snažili zahrát si, pobavit se a udělat si třeba i trochu srandy. Ono všechno se
nedá brát vážně a v tyto předvánoční dny je to zvláště důležité. Je třeba navodit atmosféru vzájemného porozumění a tolerance. Každé
mužstvo chtělo vyhrát, každý měl nějaké ambice. Někdo pomýšlel na vítězství, někdo si chtěl jen zasportovat a pobavit se. Jestli se tyto
představy naplnily, to si musí každý zhodnotit sám.
Důležité je, že v ten den se do sportování zapojilo tolik mladých a starších chlapců a děvčat. A že tam byli i někteří starší přes
padesát let? Vždyť tím, že tam byli, tak nejsou i oni těmi chlapci?
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří přišli, pomáhali tento turnaj organizovat a přispěli ke zdárnému průběhu všech utkání.
Jmenovat jednotlivce se v těchto chvílích nevyplácí, protože by se mohlo na někoho zapomenout a to by nebylo teď správné. Všichni
něčím přispěli.
A přece důležitější je, že vyhrál volejbal.
Hodně pevné zdraví, štěstí a rodinné pohody všem volejbalovým příznivcům a občanům Štěpánkovic k Vánocům a do nového
roku 2005 přejí volejbalisté.
Josef Baránek

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů ze dne 5.-6. listopadu 2004 za obec Štěpánkovice
Výsledky hlasování okrsek čís. 1
1. Občanská demokratická strana č.: 26 ......................85 hlasů
2. Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová č.: 8..........................65 hlasů
3. Česká strana sociálně demokratická č.: 36 ..............30 hlasů
4. Komunistická strana Čech a Moravy č.: 54 ............21 hlasů
5. Unie Svobody - Demokratická unie č.: 14 ..............14 hlasů
6. SNK Sdružení nezávislých č.: 41 ............................ 11 hlasů
7. Nezávislí č.: 19 ..........................................................5 hlasů
8. Morava č.: 51.............................................................4 hlasy
9. Evropští demokraté č.: 39..........................................3 hlasy
10. Strana zdravého rozumu č.: 45 ..................................2 hlasy
11. Helax – Ostrava se baví č.: 32 .....................................1 hlas
Počet voličů za okrsek č.: 1......................................1194
Počet odevzdaných obálek: ......................................243
Počet platných hlasů za okrsek č.1 ..........................241 -tj. 20,18 %

Pořadí stran s největším počtem hlasů za obec celkem:
1. Občanská demokratická strana č.: 26 .........225 hlasů
2. Křesťanská a demokratická unieČeskoslovenská strana lidová č.: 8 ...............145 hlasů
3. Česká strana sociálně demokratická č.: 36 ...58 hlasů
4. Komunistická strana Čech a Moravy č.: 54 ..54 hlasů
5. SNK Sdružení nezávislých č.: 41 ....................48 hlasů
6. Unie Svobody–Demokratická unie č.: 14.......21 hlasů

Výsledky hlasování okrsek čís. 2
1. Občanská demokratick strana č.: 26 ................. 140 hlasů
2. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová č.: 8..................... 80 hlasů
3. SNK Sdružení nezávislých č.: 41 ....................... 37 hlasů
4. Komunistická strana Čech a Moravy č.: 54 ....... 33 hlasů
5. Česká strana sociálně demokratická č.: 36 ......... 28 hlasů
6. Nezávislí č.: 19 ..................................................... 8 hlasů
7. Unie Svobody – Demokratická unie č.: 14 .......... 7 hlasů
8.-9. Helax – Ostrava se baví č.: 32 .............................. 5 hlasů
8.-9. Morava č.: 51........................................................ 5 hlasů
10.-11. Strana zelených č.: 21........................................... 3 hlasy
10.-11. Pravý blok-strana za odvolatelnost politiků, referenda
a přímou demokracii - www.cibulka.net č.: 34 .... 3 hlasy
12.-13. Strana práce č.: 23 ................................................ 2 hlasy
12.-13. Evropští demokraté č.: 39..................................... 2 hlasy
14.-15. České hnutí za národní jednotu č.: 25 .................... 1 hlas
14.-15. Svobodní č.: 30....................................................... 1 hlas
Počet voličů za okrsek č.: 2..................................... 1239
Počet odevzdaných obálek: ..................................... 361
Počet platných hlasů za okrsek č.: 2 ....................... 355 - tj. 28,65 %

Počet voličů za okrsek čís.: 1 ..................1194
Počet voličů za okrsek čís.: 2 ..................1239
Celkem za obec:.......................................2433
Počet platných hlasů za okrsek čís.: l ......241
Počet platných hlasů za okrsek čís. 2: .....355
Počet platných hlasů za obec: ..................596 - tj. 24,49 %

Z fotoarchívů našich spoluobčanů
Více fotograﬁí si můžete přijít prohlédnout do vestibulu obecního úřadu ve Štěpánkovicích. Pokud vlastníte také nějakou zajímavou
fotograﬁi a chcete se o ni podělit s ostatními, zapůjčte ji Obecnímu úřadu, kde se může také stát součastí výstavy fotograﬁí.

Máte něco na srd c i a c h c e t e s e o t o p o d ě l i t ?

( P ř í s p ě v k y, náměty, úspěchy, poděkování nebo chystáte akci pro spoluobčany . . . )
Podklady můžete poslat e-mailem na adresu ous@volny.cz, donést na obecní úřad,
nebo zaslat poštou na adresu OÚ Štěpánkovice, 747 28 Štěpánkovice. Značka: ZPRAVODAJ .

Informace OÚ pro občany
Z důvodu nárůstu administrativy
na obecním úřadě prosíme naše občany,
aby dodržovali úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí : 7.00 - 12.00 13.00 - 18.00 hodin
Středa : 7.00 - 12.00 13.00 - 16.30 hodin
Zároveň žádáme, aby byly dodrženy pokladní hodiny:

Pondělí : 7.00 – 12.00 13.00 – 17.30 hodin
Středa : 7.00 - 12.00 13.00 – 15.30 hodin

Chcete inzerovat
v našem zpravodaji?
Vaše příspěvky do
Štěpánkovického
zpravodaje
přijímáme na
Obecním úřadě ve
Štěpánkovicích.

Ceník inzerce
velikost

cena

A4
A5
A6
1/2 A6

500,250,125,65,-
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Vám přeje redakční rada
daje
Štěpánkovického zpravo
www.stepankovice.cz, e-mail: obec@stepankovice.cz
Štěpánkovický zpravodaj vydává Kulturní a školská komise při Obecním úřadu ve Štěpánkovicích.

